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  ارزیابی رژیم غذایی و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان ایرانی: نتایج بررسی کشوري (مطالعه کاسپین)
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در رشد و نموکودکان و نوجوانان هستند. مطالعه حاضر با  مؤثرغذایی سالم وفعالیت بدنی مناسب از عوامل  يها عادت سابقه و هدف:
  هدف بررسی رژیم غذایی وفعالیت بدنی دانش آموزان ایرانی انجام شد.

نمونه گیري خوشه اي مختلف ایران به روش  يها استانساله  6-18ازدانش آموزان % دختر) 79/49(نفر13486تعداد :ها روشمواد و 
موردبررسی قرارگرفتند. اطالعات عمومی، تغذیه، فعالیت بدنی و تن سنجی با استفاده از پرسشنامه بصورت تصادفی  يا چندمرحله

استاندارد جمع آوري شد. معیارسازمان بهداشت جهانی جهت تعیین اضافه وزن استفاده گردید. آنالیزآماري  يها روشمعتبر و 
  انجام شد.16نسخه SPSSتوسط
% برآورد شد. اکثر 9/11و2/12،7/9سال بود. فراوانی کم وزنی، اضافه وزن و چاقی به ترتیب  5/12 میانگین سن دانش آموزان :ها یافته

شهري، مایع  يها خانواده%) در 39. نوع روغن مصرفی غالب (کردند یم%)از روغن جامد هیدروژنه استفاده 53روستایی ( يها خانواده
% دانش آموزان 36. افزودن نمک پس از پخت غذا توسطشد یممصرف  % ازخانواده هاي شهري وروستایی37بود. غالت کامل توسط 

. کردند ینم% دانش آموزان در طول روزهاي هفته صبحانه مصرف 13% دانش آموزان روستایی گزارش شد. درمجموع،29شهري و 
مصرف هفتگی پفک و  % دانش آموزان گزارش شد. فراوانی9/41الگوي مصرف هفتگی کیک، کلوچه، شیرینی، شکالت و بیسکوییت در

مصرف روزانه شیرراگزارش کردند.سوسیس  ها آن%6/45% افراددریافت روزانه میوه تازه و 5/54% بود درحالیکه 5/38چیپس
 هاي یدنینوش)، 6/33خشک( هاي یوهمدرحالیکه دریافت  شد یممصرف  ندرتاً) 6/42)ونوشابه هاي گازدار(9/48وکالباس،همبرگر(

دقیقه در تمام  30%دانش آموزان یکباردرروز بمدت حداقل18) بصورت هفتگی گزارش شد. بطورکلی، 8/45)وسبزیجات(9/39شیرین(
%پسران 24اعالم کردند که هیچگونه فعالیت بدنی ندارند. فعالیت فیزیکی معمول توسط  ها آن%9و  کردند یمروزهاي هفته ورزش 

%) بود؛این فراوانی در مناطق شهري و 44%) و در ایام تعطیل(41ه(%دختران گزارش شد. استفاده از کامپیوتر درروزهاي معمول هفت13و
  .دادند یم)اختصاص Screen timeکم تحرك ( هاي یتفعالساعت در روز را به 4% افرادبیش از 3/14پسران بیشتر بود. 

ربالگري وپیشگیري فوق نشان میدهدکه انجام مطالعات جامع مراقبت سالمت دانش آموزان جهت غ هاي یافته بحث و نتیجه گیري:
عوامل خطر مرتبط باسالمتی از اوایل کودکی ضرورت دارد. تعدیل رژیم غذایی کودکان ازطریق مداخالت آموزشی وتغذیه اي مفید 
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